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USTANOVENIE č.253 

zo dňa 21.07.2021 
 
 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na mimoriadne 

zasadanie, ktoré sa bude konať dňa 27.07.2021 

 
Primátor mesta Nadlak, 

 berúc do ohľadu : 

 - ustanovenia čl.133 (1), čl.134, čl.135, čl.155(1), písm. d,(5),písm. 

c, čl. 196(1),písm. b Mimoriadneho nariadenia vlády č.57/2019 ohľadom 
Administratívneho poriadku, novelizovaný 
  

 
N A R I A Ď U J E M : 

 
 

      Čl.1. Zvoláva sa Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na riadne 

zasadanie , ktoré sa bude konať dňa 27.07.2021, o 17,00 hodine, na 

sídle radnice mesta Nadlak - zasadacia miestnosť(fyzická prítomnosť alebo 

on-line) , pre ktoré sa navrhuje nasledovný zasadací poriadok: 
 
 Na podnet 

1, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia denného poriadku 

riadneho zasadania miestneho zastupiteľstva, zo dňa 27.07.2021. 

2, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z riadneho 

zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, zo dňa 

13.07.2021 

3, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia zavedenia niektorých 

parciel do pozemkového obehu. 

4, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia zavedenia jednej 

parcely do pozemkového obehu. 

5, Návrh rozhodnutia ohľadom pridelenia zvláštneho mandátu 

vzhadom na návrh regionálneho operátora o zvýšení ceny pitnej 

vody a poplatku za kanál a čističku s dohľadom na upozornenie 

ANRSCUP, č. 907651/10.06.2021. 

6. Návrh rozhodnutia ohľadom zmeny Technických špecifikácií, 

s cieľom predaja niektorých pozemkov zo súkromného vlastníctva 

mesta Nadlak, prostredníctvom verejného obstarávania. 

7, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o veľkosti 907 m2, parcela pod kat.č. 317112, upísaná v PK, č. 

317112 Nadlak, pozemok situovaný v lokalite Nadlak, Cart. Viile 
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Vechi, č. 27, župa Arad, pánovi Františkovi Smitekovi, bytom 

v meste Nadlak, Cart. Viile Vechi, č.121, župa Arad. 

8, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia opatrení pre 

odstránenie nedostatkov a pre dosiahnutie obrannej protipožiarnej 

spôsobilosti, ako i pre iné núdzové situácie v katastre mesta 

Nadlak. 

9, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o veľkosti 786 m2, a to parcela pod kat.č. 317138, upísaná v PK č. 

317138 Nadlak, situovaná v meste Nadlak, ul. Crisan, č.28, župa 

Arad, pánovi Cimpeanu Selvestru, bytom v meste Nadlak, ul. 

Crisan, č. 4, župa Arad. 

10, Návrh rozhodnutia ohľadom usporiadania právneho stavu 

nehnuteľností upísaných v PK č. 312997 Nadlak a PK č. 313034 

Nadlak. 

11, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o veľkosti 1020 m2, parcela pod kat.č. 302264, upísaná v PK č. 

302264 Nadlak, situovaný v meste Nadlak, ul. Primaverii č. 16, 

župa Arad, pánovi Vesa Ioan a pani Anna Maria Vesa, obaja 

bytom v Nadlaku, ul. Primaverii, č. 16, župa Arad. 

12, Návrh rozhodnutia ohľadom reorganizovania Miestnej 

komisie pre verejný poriadok v meste Nadlak. 

13, Rôzne 
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Primátor:  Ioan – Radu Marginean 

 

Potvrdzuje legalitu: prednosta Alexander Gros 
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